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הכנות לקראת חג הפסח תשס"ט הבעל"ט

המזכירות

כבכל שנה לפני חג הפסח ,עובדי הוועד ידאגו לנקות ולהוציא את החמץ מכל האולמות והחדרים של
בתי הכנסת ,כמו גם מאולמות השמחה ,מקווה הגברים ,ומבני הציבור האחרים .אנו מבקשים את
תשומת לבכם ושיתוף הפעולה שלכם לנושאים הבאים:
 .1בתי הכנסת :כדי לאפשר לעובדים לנקות כראוי גם את התאים האישיים ,אנו מבקשים מכל
המתפללים לרוקן את תאיהם בבתי הכנסת ולפנות מהם את כל החמץ (אם קיים) ואת כל
הסידורים ,החומשים ו/או כל ציוד אחר עד מוצש"ק "צו" י' ניסן ( ,)04.04.09תוך רישום/ציון מעל
גבי התא (לא באמצעות מדבקה עם דבק!) כי הוא נוקה לפסח ע"י "בעליו" .לאחר מועד זה ,כל
פריט מכל סוג שהוא שיימצא בתוך התאים ,יפונה ע"י עובדי הוועד.
 .2מקווה גברים :תושבים הטובלים במקווה הגברים ,מתבקשים לפנות את המגבות ו/או כל פרטי
לבוש אחר ממלתחות המקווה עד למוצאי שבת י' ניסן ( .)04.04.2009ציוד שיישאר במקווה ביום
ראשון בצהריים -יילקח.
 .3הגעלת כלים :הגעלת הכלים תבוצע גם השנה ברחבה שע"י בית הכנסת האשכנזי ב"גבעת העץ".
הגעלת הכלים תתקיים בימים ראשון ושני י"א-י"ב בניסן ( )5-6/4בין השעות 14:00-18:30
וביום שלישי י"ג בניסן ( )7.4בין השעות .13:00-18:00
כבעבר ,המפעילים ייגבו  7שח' מכל משפחה המגעילה את הכלים כאן ,שיועברו במלואם
לבחורים/מפעילים.

ביעור חמץ
לטובת כולנו,על מנת להימנע משאריות של מדורות המכערות את הסביבה (וכן ,שאריות חמץ גלוי!),
אנו מבקשים להימנע משריפת חמץ בשטחים ציבוריים ,ולרכז את השריפה במוקדים הבאים בלבד:
• בשטח הפתוח ליד השער החדש
• בשביל החצץ שליד הכיכר
• בשטח הפתוח מתחת גן השעשועים בשכונת "גבעת העץ" בסמוך לגן רקפת (לשעבר מגרש
הכדורגל).
• באיזור ליד השער הצפוני.
•
נא להקפיד על שריפת החמץ עד תומו ,ועל כיבוי האש בגמר שריפתו.

מזכירות היישוב בחופשת פסח
הננו מבקשים להביא לידיעת התושבים כי לרגל חג הפסח הבעל"ט ,משרדי הוועד
יהיו סגורים מיום רביעי י"ד בניסן ( )8.4משעה .10:00
ביום חמישי (איסרו חג) כ"ב בניסן ( )16.4המשרד ייפתח אי"ה כרגיל משעה .8:00

במקרים של תקלות דחופות (שאינן סובלות דיחוי) ,נא לפנות:
אחזקה וניקיון ,לרוני בטלפון נייד מס'.052-834-8061 :
אולמות שמחה ,לציפי בטלפון נייד מס' 050-875-1408 :להזמנות בלבד
לסימה בטלפון נייד מס' 052-5669174 :לקבלת מפתח לאירוע
מינהלה וכללי ,לצבי בטלפון נייד מס'.052-399-2616 :
לכל בית אלון-שבות שלוחה ברכת חג פסח כשר ,שמח ושקט!
תנחומים
לאיתן ניסן
על פטירתו של
אביו דוד ע"ה

תנחומים
לפול סולטר
על פטירתו של
אביו לנרד ע"ה

מהנעשה בספריה
תרומה לספריה:
אנו מודים למשפחת סולטר :גלעד ,מתן ,עמית ומורית על תרומתם לספרייה.
התרומה היא לזכר האמא והסבתא פטרישייה סולטר ז"ל.
בעזרת התרומה קנינו ספרי פנטזיה להנאת הנוער והמבוגרים כאחד.
We want to thank the Salter family: Gilad, Mattan, Amit and Morit for their generous
donation to our library. It is in memory of Patricia Salter z"l, Paul's mother, who loved
children and literature.
This donation is a significant contribution to our fantasy department.
We are sure that the entire community will enjoy the new opportunities of this special
department.
הגיעו ספרי קומיקס ופנטזיה חדשים באנגלית:
Asterix in Spain
Breath and Bone
Making Money

Asterix in Britian
The Thief Lord
Percy Jackson 1,2,3,4

Asterix The Gaul
)Inkheart (1
Septimus Heap 2,3

Asterix the Big Fight
The Twilight Saga 1,2,3,4

בערב פסח יום רביעי י"ד בניסן הספריה תהיה סגורה
ותיפתח ביום חמישי ,איסרו חג כ"ב בניסן בשעות הרגילות.
פסח כשר ושמח!

משולחן הוועד
רבי בונים מפשסיחא זצ"ל היה אומר" :אדם פשוט ,העומד על גג גבוה ,לא יעלה על דעתו כלל להתגאות בזה
שהוא גבוה ,שכן יודע הוא יפה כי לא מכוחו הינו גבוה ,ורק הגג הוא שמגביהו ...כך גם משה היה יודע ,שאין
מעלותיו משל עצמו אלא מתנת ה'" על כן לא נכנס לקודש עד שנאמר "ויקרא אל משה".
בצירוף מקרים יצא לי השבוע לקרוא ,להבדיל ,ספר בנושא עסקים .הספר מספר על מחקר שנעשה במטרה
להבין מהן התכונות המשותפות לשבע עשרה חברות עסקיות שהפכו מחברות "טובות" לחברות "מעולות".
במחקר הופתעו לגלות שבכל החברות האלו המנהלים שהובילו את השינוי בלטו בצניעותם וביכולת ההקשבה
שלהם – דבר שלא תמיד מוצאים אצל מנכל"י חברות ענק .החוקרים מייחסים במידה רבה את השינוי לעובדה
הזאת.
אין ספק שכדי להגיע גבוה דרושה סביבה שבה מדברים ,מקשיבים ויוצרים ביחד את המציאות הכי טובה
שאפשר.
בשבועות האלו הוועד ותתי הוועדות עובדים בשני מסלולים מקבילים .מסלול אחד הינו הניהול השוטף של
היישוב .המסלול השני הוא דיון בנושאים מבניים וביעדים קצת יותר ארוכי טווח של היישוב .למשל ,המשך
דיון בנושא של בנית תוכנית מתאר ליישוב ,תפקידה של וועדת ביקורת ,פרויקטים של בנייה עתידית ,מימון
תנועות נוער ביישוב ,תפעול אולמות השמחה ועוד ,ועוד .מאוד נשמח לשמוע מהתושבים את דעתם בנושאים
המהותיים העולים לסדר היום .הנושאים ,ולצידם האחראי להצגת הנושא בוועד ,מפורסמים בחידוש באלו"ש
ועל גבי לוחות המודעות במטרה לפתות אתכם לבוא להביע עמדה עוד בתחילת הדיון .ובע"ה ביחד נוכל להגביה
ולהצליח....
שבת שלום

החלטות ועד
החלטות ועד  17.3.2009כ"א באדר תשס"ט:
.1

תנועות נוער  -שימוש באולמות שמחה  :האולמות נועדו לאירועים וייעוד זה מצריך שמירת הנכס במצב של
תקינות ואסטטיות מירבית .לעיתים כתוצאה מפעילות תנועות הנוער ,נגרמים נזקים שמחייבים תיקון מיידי
בעלות משמעותית .הוועד החליט להמשיך להעמיד לרשות שתי התנועות את האולמות במקרה הצורך,
אך במקרה של נזק ,התנועה הרלוונטית תחויב בתשלום התיקונים .עד התשלום לא יאושר לתנועה
שימוש נוסף באולמות.

.2

בני עקיבא – קומונר בשכר  :כיום מממן היישוב את החלק הגדול משכרו של קומונר בנ"ע .לקראת השנה
הבעל"ט דן הוועד באם להמשיך באותה המתכונת ,או להביא קומונרית בשירות לאומי .ועדת חינוך דנה
אף היא בנושא זה והעלתה צדדים לכאן ולכאן .החלטת הוועד היא שנפנה לגורמים הרלוונטיים לחפש
קומונרית בשרות לאומי ואם לא נמצא מועמד מתאים תוך פרק זמן קצר ,נמשיך עם המצב הקיים של
קומונר בשכר.

.3

בני עקיבא  -תקציב הבנייה :קיים גרעון של כ ₪ 360,000בתקציב להשלמת בנייתו של הסניף החדש.
הוחלט בישיבה כי הוועד יסיים את התשלום לקבלן ע"פ חוזה ,תוך גרעון .כמו כן הוועד החליט לסייע

.4

.5

להורים היוזמים לגייס את הסכום עד לערב פסח הקרוב .אנו פונים אל כלל התושבים לתרום למטרה
חשובה זו .אפשר ורצוי דרך הוראת הקבע של הוועד עד  36תשלומים .בקרוב ייצא מכתב משותף מטעם
הוועד וההורים.
בניה נוספת בגבעת החי"ש בתקופה הנוכחית  :עמדת הוועד (אחר התייעצות עם גורמים שונים) היא
שבנייה חדשה בגבעת החי"ש עלולה לעשות נזק בלתי הפיך לגבעה כולה ,שתיגרם ע"י הפניית הזרקורים
לגבעה מכיוונים לא רצויים – ודי לחכימא ברמיזא .כמו כן ,הרחבת מבנים קיימים בעייתית מאוד ועלולה
להגביל בניה עתידית ,שכן קביעת "עובדות בשטח" בלי תוכנית מתאר מסודרת ,יגבילו את הפיתוח
העתידי .כדי למנוע נזק למבנים שקיימים היום ,וכדי לאפשר גמישות בבניה עתידית בגבעה בעז"ה ,הוועד
מתנגד במצב הפוליטי הקיים ,לבנייה נוספת בלתי חוקית בגבעת החי"ש וסביבותיה ,ויפעל כדי למנוע
חזקות במקום.
שונות :מרפאת שיניים ביישוב  -הוועד נשאל האם יתנגד להקמת מרפאת שיניים נוספת בנכס של היישוב
השבנו שאין התנגדות עקרונית (בהינתן האישורים המתאימים).

החלטות ועד  5.3.2009ט' באדר תשס"ט:
בנייה דו-משפחתי רח' התמר  :בשעה טובה ומוצלחת קיבלנו את כל האישורים הדרושים בכדי להתקדם
.1
עם התוכנית .הוועד החליט כי בהסתמך על עבודות התכנון ,ההפקדה והאישור שעשה הוועד הקודם
הוועד ממשיך את הפרויקט ומנחה את מז כיר היישוב להתקשר עם מנהל פרויקט ומתכננים לפיתוח
המגרשים .הסתייגויות שהועלו:
ההחלטה בכפוף לאישור קריטריונים מחודשים בוועד (ייעשה מיד לאחר הפסח הבעל"ט).

הוועד מנחה את המזכיר להכניס את עץ האלון לתכנון.


סקירת נושאים שהעלו תושבי היישוב הגרים בגבעת החיש:
.2
שבילים בין המבנים שבגבעה (קשיי מעבר עם עגלות)
שביל הליכה בציר העתידי מהכיכר לגבעת החי"ש

גינון

מיזוג אוויר לבית הכנסת

שיפוצי הקרוונים

ניתוק חברתי מהיישוב

ערבים העובדים באזור

נושא הארכיאולוגיה

הנושאים השונים מועברים לבעלי התפקידים הרלוונטיים לטיפול ,על פי סדרי עדיפות שייקבעו עם התושבים.
שדרוג רחבת המרכז  :הוועד הקודם הכין תוכנית ותקציב לנושא חשוב זה .התוכנית נתקעה עקב מכשולים
.3
בתכנון הסופי מול המתכננת .נוספה גם בקשה לכלול את הנגשת סניף הדואר לקשיי הליכה בפרויקט.
ועדת התשתיות דנה בנושא והמליצה לחזור לתכנון מחדש כ אשר התכנון יהיה בהיקף מצומצם יותר ועל
בסיס הקווים המנחים הבאים:
אין לשנות את המבנה הבסיסי של הרחבה ,כולל מיקום ערוגות קיימות.

התכנון יכלול הנגשה של סניף הדואר.

שדרוג הערוגות הקיימות והוספת שורות אבן וקופינג כדי לאפשר ישיבה נוחה על גדרי הערוגות.

במידת האפשר הוספת עצים בתוך ערוגות הוורדים.

תכנון צמחיה בערוגות  -חוסכת במים.

הוספת ספסלים ,פחי אשפה ותאורת רחוב תוך תשומת לב שהתוספות הנ"ל לא ימנעו רכיבת

אופניים ברחבה.
שדרוג כל שבילי הגישה לרחבה (כפוף למגבלות התקציב).

הוועד החליט לקבל את המלצת ועדת תשתיות וכמוכן לצמצם את תקציב הפרויקט בהתאם ל₪ 550,000
שזוהי עלות מינימאלית להחלפת הריצוף .התכנון המחודש יתחיל באופן מידי בתקווה להתחיל את העבודה עוד
לפני הקיץ.
:26.3.2009
סדר יום ישיבת ועד א' בניסן
 .1אשרור פרויקט מבנה זוגות צעירים – רותי ש.
 .2נושאים לדיון בישיבת היכרות עם יו"ר המועצה  -הכנה לפגישה – מאיר
 .3וועדת ביקורת ,אישור יעדים – מאיר
 .4סקירה לקראת קיום אסיפת חברי אגודת תושבי אלון שבות – רותי א.
 .5פתיחת השער הישן בשבת ,דיון מחודש – אליהו.
 .6אישור פרוטוקול ועדת איכלוס – מאיר.

בעקבות החלטת הועד להשוות את תקציבי בנ"ע ותקציב תנועת 'אריאל' ביישוב
רפי אוסטרוף

סוף סוף יש החלטת ועד שאני מסכים איתה בכל ליבי .דמוקרטיה במיטבה .אצלנו לא יהיו אפליות.
מזל שיש ועד חדש.
באמת מגיע לתנועת אריאל על כל התרומה החיובית שלה ליישוב במשך השנים ,אותם תקציבים כמו
בני עקיבא.
בהמשך למגמה ,אני מציע לשקול את הייעוד של הבניין החדש ההולך ונבנה.
כיון שתנועת אריאל מתחזקת והולכת ,וכיון שחניכיה הם חזקים ממילא ,תוך זמן קצר הם יהיו הרוב
ביישוב .ועל כן אין זה סביר שבניין כ"כ גדול ושימושי יימסר רק לגורם אחד ,לבני עקיבא .אני מציע
לערוך סקר ותשקיף ,מה יהיה מצב הילדים ביישוב בעוד כחמש שנים או עשור ,ועל פי התוצאות,
להקצות אליהם את הבניין.
בואו נעשה הערכה גסה.
המצטרפי ם החדשים ליישוב לרוב הם עולים ,כיון שרק להם יש מספיק כסף כדי לקנות בית באלון
שבות היוקרתית .רובם שולחים את ילדיהם לאורות עציון .כל ילדי אורות עציון הולכים לאריאל .כיון
שרובם דוסים (החלשים מביניהם עולים לאפרת) ,אז הם יולדים יותר ילדים.
והנה ,תוך חישוב קצר הגעתי למסקנה שצריך להעניק את הבניין לאריאל.
רגע ,יש בעיה מוסרית קטנה .הכסף לבניין נאסף מאנשים לטובת בני עקיבא .גם בעיה זו ניתנת לפתרון
בפלפול קצר של הגמרא .הרי ,רוב התורמים לבני עקיבא בודאי שמחים על ההתפתחות הדתית של
התנועה למשהו יותר רציני .הרי רבני היישוב גם תומכים במגמה זו .ועל כן ,הרי יש חזקה ברורה לכך
שהם יעדיפו שהבניין גם הוא יתעלה ע"י מסירתו לאריאל.
אך ישנה בעיה נוספת :אריאל הרי היא תנועה נפרדת והבניין אינו מחולק לפי המינים רח"ל.
אני בטוח שבתיקוני בניין קלים גם לזה ניתן למצוא פתרון ,כגון להפריד את המסדרון ע"י קיר גבס
וכד' .אני בטוח שהתורמים ישמחו לגייס עוד קצת כסף למטרה נעלה זו .נוכל גם לבקש מהחניכים
לבוא בכבישים שונים לסניף על מנת שלא ייתקלו אחד בשני בדרך .כגון :הבנים יבואו לסניף דרך
הישיבה והבנות דרך רחוב השיירות ,והכל יבוא על מקומו בשלום.
מכאן אנ י קורא לוועד שלנו :אנא תנו את הבניין החדש לאריאל ,ובני עקיבא יכולים להמשיך לפעול
במקלט בית הכנסת.
אשרינו שאנו מרבים שלום בעולם.

בני עקיבא מול אריאל

שושי ריפקין

משך שנים רבות הופעל לחץ על סניף אלו"ש לכיוון הפרדת הסניף ונקיטת צעדים נוספים שלא היו
מקובלים על כלל התושבים ביישוב .בכל פעם שהועלתה הצעה חדשה – שהפרדת הפעילות היתה רק
אחת מהן ,הסיבות לקבלתה בד"כ היו בכדי שכלל ילדי הישוב יוכלו להגיע לפעילות – גם אלו
שהוריהם מעוניינים בפעילות בסגנון אריאל (ובכוונה איני כותבת "יותר דתית" – לענ"ד הפרדה בין
בנים ובנות אינה הופכת את הפעילות לדתית יותר או תורנית יותר ,ודוגמאות יש למכביר).
על אף כל השינויים שנעשו ,כל אלו שדחפו לכיוון זה לא הסתפקו בכך והקימו בכ"ז סניף אריאל
ביישוב ,לאחר ששאלו את הועד והוא הביע את אי-הסכמתו לענין.
מכיוון שכיום שתי התנועות פועלות בנפרד ,נבצר ממני להבין מה בדיוק ההבדל בין התנועות .אשמח
מאד אם אחד ממקימי סניף אריאל יואיל להסביר לכלל תושבי היישוב על מה ולמה נחוץ היה להקים
תנועת נוער חדשה ,על כל ההשלכות החברתיות והתקציביות הכרוכות בענין.
במאמר מוסגר – דוקא עקב ההשלכות מרחיקות הלכת שצעד זה טומן בחובו (ולראיה ניתן לראות
קהילות אחרות בארץ המתמודדות עם שינויים שכאלו)  ,יש לקיים דיון ציבורי בישוב .התחושה היא

שיש ניסיון לעשות מהלך משמעותי שכזה ללא דיון ציבורי ולהציב עובדות בשטח .בהחלט יתכן שרוב
הציבור בישוב יתמוך בהקמת סניף אריאל ,אבל כל מקרה יש לאפשר לציור לומר את דברו.
במידה ואכן יוחלט על תמיכת הישוב בתנועת "אריאל" ,אני מציעה להשיב את המצב לקדמותו ולערב
שוב את השבטים – כפי שנהוג במרבית סניפי בנ"ע בארץ.
רובם המוחלט של בוגרי התנועה ביישוב גדלו בסניפים מעורבים ,וב"ה ,הם חזקים בתורה ובמצוות
(ויש שיאמרו "בגלל" ולא "למרות").
אין סיבה שסניף אלו"ש יהיה שונה משאר הסניפים בארץ ,ויתכן כי כל השינויים והבידולים בסניף הם
שגורמים לכך שהחניכים ממעטים להשתתף בפעילויות התנועה הארציות.
אין לי אלא לסיים בציטוט דבריו של איתן מור יוסף ,מזכ"לה הקודם של בנ"ע ,שבירך את חניכי
תנועת אריאל שבעז"ה יתחזקו ויחזרו לתנועת בנ"ע ,ויהיו מעורבים בעם ישראל.

תנועת אריאל

רבקה אליאב

ברצוני להודות לוועד ולהביע את שמחתי על ההחלטה העקרונית לדאוג למקום פעילות לתנועת אריאל
ולהקציב תקציבים לפעולתה.
כאם לבת שהדריכה בעבר בתנועת אריאל באלון שבות ,ולילדים שחברים בתנועה בהווה ,וגם כאם
לילדים שהיו חברים בסניף בני עקיבא אלון שבות בעבר ,ומכירה ומוקירה את פעולתו ,
וכמי שליוותה את התהליך שהביא להקמתה של התנועה ביישוב ,אני יודעת שהדבר נבע מתוך צורך
אמיתי של מספר משמעותי של הורים שרצה בהקמתה של תנועה עם פעילות נפרדת לבנים ולבנות.
התהליך ארך זמן רב דווקא בגלל הרצון שלא לפגוע ולנסות להשתלב בדרך זו או אחרת בבני עקיבא,
אך הדברים לא הסתדרו .מאז הקמתה לפני כ 4 -שנים התנועה פועלת בצנעה בלי כל רצון וניסיון
לפגוע ולהתעמת.
לכל הורה ולכל ילד ביישוב יש את חופש הבחירה ,וב"ה עם גדילתו של היישוב ,יש די ילדים כך ששתי
התנועות יכולות לפעול בצורה מכובדת ,ועם רצון טוב אפשרי גם שיתוף פעולה בין התנועות.
אני מקווה ומאמינה שיישוב גדול ,בוגר ופתוח כמו אלון שבות ,מסוגל להכיל בתוכו קבוצות אוכלוסיה
שונות עם צרכים שונים (ולפעמים אף מנוגדים) ,לדאוג לכולם ולחיות זה עם זה בשלום ובאחווה.
סניף אריאל אלון שבות פועל כבר מס' שנים ללא מבנה וללא כספים לפעילות ,מתוך מסירות של
חניכים ,מדריכים והורים .אין סיבה שמספר גדול של ילדים שבחרו להיות חברים בתנועת אריאל לא
יקבלו תנאים ראויים כמו אלו של ילדי בני עקיבא.

ועוד על תנועת אריאל

דן האוזר

תנועת אריאל הינה עובדה קיימת וכל הדיון האם נכון היה להקימה או לא ,הינו תיאורטי בלבד ואיננו
רלוונטי כיום לשאלה התקציבית .להיפך ,הכנסת הטיעונים ההם מלפני  5שנים לדיון ,הינה גם לא
מעודכנת ולא קשורה למציאות וגם הופכת את הדיון להיות דיון מוטה מראש אידיאולוגית .חלוקת
התקציב היישובי צריכה להיות קשובה לצרכים האמיתיים והעדכניים של חברי היישוב כפי שהם עתה,
והאחדות היישובית תיבחן דווקא בהתחשבות בכלל האוכלוסייה על כל גווניה וסוגיה.
ציבור חברי תנועת אריאל אינו זניח כלל וכלל ,וכיום היחס המספרי שבין  2התנועות ביישוב היא
בממוצע .1:3
כמו כל משלמי המיסים ביישוב ,זכאי גם ציבור זה לתקציב ,באשר הינו חלק אינטגראלי מן היישוב
ובשר מבשרו.
אני שמח על החלטת הוועד וחושב שהיא נכונה ,ואף כי בני שלי הינם חברי תנועת אריאל ,נדמה לי
שגם חברי תנועת בני עקיבא יוכלו להסכים לה.

דרושים מתנדבים לצוות צח"י

צוות צח"י  -צוות חירום יישובי ,אחראי על מתן מענה מיידי בשעת חירום ופגיעה בתושבי היישוב
או משפחתם בתוך היישוב או מחוצה לו.
בימים אלו אנו עושים ארגון מחדש של אגף חברה ורווחה של הצוות (שנכנס לפעולה אחרי תום
הפעילות הביטחונית והרפואית ודואג לסיוע לנפגעים או משפחתם) ,ומחפשים מתנדבים שישתתפו
בבניית הצוות ויהיו מוכנים לפעולה אם חלילה נזדקק.
,0506344866
,9309436
המעוניינים מוזמנים לפנות למירי כהנא:
.avimika7@gmail.com
רצינו להודות לכל מי שעזר במהלך השבעה על אבינו ע"ה.
שנזכה לגמול בשמחות
אודליה פרנצוס ואריאל לוביש

משלוח מנות יישובי – סיכום ותודות

רוז'ה שפיצר ושושי ריפקין

לצערנו השנה נתקלנו בקשיים בארגון משלוח המנות היישובי ,מסיבות שונות.
אנו מתנצלים בפני אלו שלא הצליחו לשלוח את הזמנתם ,ומודים לכל אלו שלא ויתרו ובנחישות הצליחו לבסוף לבצע
את ההזמנה.
במבצע השתתפו כ 320-משפחות וסכום של כ ₪ 55,000-הועבר לקופת הצדקה.
תודות:
לעובדי הוועד – על העזרה ,התמיכה והסבלנות.
למתנדבים שסייעו לכל המתקשים בהגשת הטפסים – בראש ובראשונה למאיר ותמרי הכהן ,ש"בילו" שעות רבות
ליד המחשב ,למרדכי פלג ,גליה דסברג ומילו נויברגר.
לאביתר סרי על העמדת השרת לטובת המצע והטיפול בו.
ולכל האורזים והמחלקים – יישר כח!
alonshvutpurim@gmail.om
נשמח לקבל הערות והארות כדי שנוכל לשפר את הערכותינו לשנה הבאה:
תודה!

עוד חלם ועוד חלם

פנינה ברנדר

עד לפני כמה שנים לא היינו משתתפים במשלוח המנות היישובי באופן עקרוני בגלל שלא יוצאים בזה במצוות
משלוח מנות.אבל מה לעשות שאנחנו כבר לא צעירים ויפים ואין כוח לרוץ ולכן התחלנו להשתתף במבצע זה.
השנה הנחיתו לעינו סידור שמיועד רק לבעלי מחשבים עם אימל .מה לעשות שאין לנו ,ואין לעוד הרבה
תושבים ,מחשב .אין לנו כל כוונה לקנות וללמוד להשתמש במחשב רק כדי להקל על עבודת הוועד או עבודת
המתנדבים.
אני מבקשת מכל אלה שאולי לא קבלו מאתנו משלוח מנות לסלוח לנו ומאחלת חודש אדר שמח לכל תושבי
היישוב ולכל ישראל.
דבר נוסף – מס' גורמים החליטו ,בלי להתייעץ עם התושבים ,לסגור בשבתות גם את השער הישן שלידינו .האם
אין כבר מצוות הכנסת אורחים לישראל? נכנסים לפה ברגל כל שבת אנשים מיישובים סמוכים שבאים להתפלל
פה ,באים לשמחות או סתם לבקר .אומרים שביישובים אחרים ,כמו נווה דניאל ,סוגרים את עצמם ,אז למה גם
אנחנו? מישהו יכול להגיע ברגל לנווה דניאל? אין להשוות .מספיק לנו הצעקות והציפצופים ליד השער בערבי
חול .למה סוגרים את השער כבר בשעה  ?22:00הרי בשעה כזאת יש עוד פעילות במתנ"ס ,בבריכה ובמועצה.
האם הלא צעירים שגרים ליד השער צריכים לעשות סיבוב של כל היישוב כדי להגיע הביתה במקום כמה מאות
מטרים מאיתנו? מחפשים דרכים לחסוך בהוצאות בטחון? אולי ישתמשו ברכב קטן יותר וגמיש וזול לתיפעול?
פעם תלמידי הישיבה היו שומרים ביחד עם התושבים והם הפסיקו .האם הישיבה משלמת על חלקה בשמירה?

תגובה למכתבה של פנינה ברנדר

מאיר הכהן

ועד היישוב אינו מארגן ואינו אחראי על מבצע משלוחי המנות .הוועד מסייע בשמחה רבה
בלוגיסטיקה למבצע – העברת רשימות התושבים למארגנים ,איסוף הכסף והעברתו ליעדו ,ועוד מספר

שירותים .הוועד רוצה להודות מקרב לב לחבורת המתנדבים שמזה מספר שנים משקיעים שעות רבות
בהכנת המבצע ,בכתיבת התוכנה המתאימה ,בהקלדה ,בסיוע טכני לפונים ולמתקשים ,בהכנת
המשלוחים ובהפצתם לכל תושבי היישוב .בראש ובראשונה רוצה הוועד להודות לשושי ריפקין
ולרוז'ה שפיצר אשר עושים לילות כימים למען הצלחת המבצע – והכל בהתנדבות ולעובדי המשרד
שקיבלו גם הם לא מעט טלפונים בנושא וסייעו כמיטב יכולתם.
כל הרווחים מהמבצע מועברים לגמ"ח באלון שבות .אל הוועד ,ולחבריו הגיעו מספר תלונות על
המבצע – בעיקר על השימוש הבלעדי באינטרנט ועל מספר תקלות שאירעו .אמנם הוועד לא נוגע
בדבר ,כא מור ,אבל אנו מרשים לעצמנו להגיב על הביקורת מכיוון שאנו רואים את החשיבות העצומה
של המבצע ,ואת ההשקעה הרבה של המארגנים .במודעה שפורסמה לקראת המבצע צוין בפירוש כי
כל מי שיש לו קושי או בעיה בנושא יוכל לפנות לרשימת מתנדבים שצורפה בהודעה והם יסייעו .ואכן
כל פניה למתנדבים נענתה ,ובהרבה מקרים המתנדבים הקלידו בעצמם את הרשימות עבור מי שאין לו
אינטרנט ,או מי שהתקשה ,או הדפיסו בשבילו את רשימת השמות והעבירו אותה אליו לצורך מילוי.
כמובן ,תמיד ישנן תקלות ,אולם גם במקרה זה לכל תקלה נמצא פתרון בדרך זו או אחרת בעזרת
המתנדבים.
וכמו בכל שנה – גם השנה תתבצע בעז"ה הפקת לקחים לקראת פורים הבא ושוב אנו רוצים להודות
לשושי ,לרוז'ה ולשאר המתנדבים על המבצע !
בעניין הביטחון – קבלנו את ההערה ,והוועד מחפש פתרון לנושא.

לכל חברי הקהילה היקרים,
אין בפי מילים להודות כל אנשי הקהילה ולרבנים ,לרב פרל והרב רימון ,שארגנו את
התפילות וימי התפילות לשלומי.
עברתי תאונת דרכים שהייתה יכולה גם להסתיים אחרת לגמרי ,ואני אסיר תודה לכולכם,
לתפילותיכם ,לדאגה ולמאכלים הרבים שקבלה מכם משפחתי.
לי כפציינט יש תחושה שהפסדתי הרבה מבחינת הגיבוש הקהילתי ,החסד של הקהילה
והדאגה.
אנא קבלו ,כל אחד באופן אישי ,את תודתי למרות שלא הייתי מודע מי בקרני ומי עזר לי
ולמשפחתי (כידוע הייתי כמעט  3שבועות ללא הכרה).
ישועת ה' כהרף עין ,ואכן שומע תפילות שמצבי הוא טוב ללא שיעור.
כל טוב,
עמיהוד גלזר.

שהשמחה במעונם
ברכת מזל טוב
לאליקים ושרה קרומביין לאירוסי בת-ציון וגיא.
לבני ודניאלה גור ולמרק ורובין צאל לנישואי יצחק ונעמי.
למשפחות עתיק ואופיר וליונה מושקוביץ לנישואי מתנאל ומוריה.
לשי ומורג ויסבורט ולדוד וציפי נתיב להולדת הבת – הנכדה מרים.
לברוריה בן מרדכי להולדת הנכדה ,בת לפיני ורננה.
ליניב ושלומית סרי וליעקב ויהודית מימרן להולדת הבת-הנכדה.
לשוש טל-פורת להולדת הנכדה רוני ,בת לאופיר ונעמי.
לדני ומיכל שחור ולדוד וריבה שמיר להולדת הנכדים – הנינים ,בן ובת לענבל וזאב.

שינויים בשעות פתיחת השערים

איתן ניסן – רבש"ץ

אנחנו רוצים לחזור ולהזכיר את השינויים בשעות השמירה והפתיחה של השער הישן:
 .1בימים ראשון עד חמישי ובמוצאי שבת השער ייסגר בשעה .22:00
בערב שבת ינעל השער  30דקות לאחר כניסת השבת ויפתח רק במוצאי שבת.
מעבר לשעות הנ"ל יכול הולך רגל להיכנס ולצאת דרך הפשפש עם מפתח שניתן לרכוש במשרד
הוועד.
 .2רכבי חירום (אנשי רפואה ,בטחון ויולדות) יוכלו לצאת ולהיכנס בשבת מהשער החדש על ידי
חיוג לחדר בקרה  9309627והשומר היושב שם ידאג לפתיחת השער דרך טלפון גרמה שקיבל את
אישורו של הרב פרל.
אחיות בתי חולים  -אנא ידעו את רכבי האיסוף שלכם על הסידור החדש ,והעבירו להם את מספר
הטלפון של הביטחון  ,9309627דרכו יוכלו לבקש את פתיחת השער וסגירתו.
לפרטים והסברים נוספים ניתן להתקשר אלי ל057-8135178 -
ברצוני להודות לכול מי שארגן והשתתף בשני האירועים המיוחדים שהיו
ביישוב:
מסיבת הפורים וערב הדיבוק.
כשהגענו ליישוב מיכאל ז"ל תמיד אמר שאלון-שבות זה יישוב של חסד,
ואני מוסיפה
שזה גם יישוב של שמחה.
בידידות ,לסה רסקין.

יום העצמאות בפתח ואיתו המופע המסורתי של יישובנו,
והשנה בסימן "עוד אבנך וניבנית" (ירמיהו ל"א).
למופע דרושים בדחיפות מתנדבים:
>imkutner@gmail.com
 .1צלמי וידאיו במהלך הערב ,לפנות למיכל קוטנר
,leasafdie@walla.com
 .2סדרנים מעל גיל  ,25לפנות אל לאה צפדיה,
rivkabar7@gmail.com
 .3הורים של ילדי גני חובה ,לפנות לרבקה ברזלי,
פרטים נוספים בהמשך
בברכה ותודה מראש לפונים
צוות יום העצמאות

פינת המודעה הקטנה
* למועדונית טיפולית לילדים באלון שבות ,דרושה מדריכה החל מחודש אפריל ועד סוף
orly.bentarya@gmail.com
חודש יולי( אפשרות להמשיך בשנה הבאה) 30.ש"ש .קו"ח למייל
* נמצא סכום כסף בתענית אסתר בשעה  17:00בתחנה ליד קופ"ח מאוחדת.
נשכחו אצלנו בבית מס' זוגות משקפי שמש וגם משקפיים ללא מסגרת (אולי של חברי
9309172
משפ' וולף
ילדינו)  .נשמח להחזיר את האבידות לבעליהן

תודות
אנחנו מבקשים להודות מקרב לב לכל מי שסייע ועזר לנו לכבוד בר המצווה של נוה,
בעוגה ,בפשטידה ,במרק ,בארוחת צהריים ,בעצה טובה ובאירוח חם ולבבי של
אורחינו.קיבלנו בהתרגשות ובשמחה את העזרה שהציעו רבים וטובים ברוחב לב ,והלוואי
ונזכה להשיב לכולכם כגמולכם הטוב.
ולבעלי השמחות שמחפשים מושיע לכמויות המזון הנותרות מהשמחה ,יש פתרון נוסף וחשוב:
מיכאל ועידית חיימוביץ' מבת-עין מנהלים בית חם לנערים במצוקה ,אותו הם מממנים מכיסם.
.050-7956770
050-4373237
כל עזרה תתקבל בתודה .ניתן להשיגם ב:
שנזכה לרוב שמחה,

יוחאי וחגית לכיש

חוג בית שאחרי הבחירות

תושבי אלון שבות היקרים
מעוניינים להשפיע על התנהלות המועצה? על סדר היום? לקחת חלק בנושאים הקרובים לליבכם בגוש
עציון? לשאול שאלות על כל נושא שחשוב לכם?
בחרנו באלון שבות כדי להתחיל מסורת אזורית של מפגשי ערב עם ראש המועצה.
באלון שבות מתקיימים שני מפגשים ,על מנת לאפשר לכם לבחור את המקום והזמן הנח לכם.
הראשון התקיים ביום רביעי השבוע ,בבית משפחת מאיר ותמר הכהן (פורסם במייל ובלוחות
המודעות).
השני יתקיים ביום רביעי כ"ח בניסן  22/4בשעה  20:30בבית משפחת משה ומאשה ויזל ,רח' הל"ה .1
נדבר סביב השולחן ,באופן ישיר ,על מה שמעניין ,חשוב ,מטריד ,נעלה רעיונות ומחשבות – על גוש
עציון בכלל ,ואלון שבות בפרט.

מצפה לראותכם!

שאול גולדשטיין ,ראש המועצה.

לתושבי היישוב,
'האבל חייב בעטיפה( '...הרמב"ם ,הלכות אבלות )  -ומכאן נהגו יהודי תימן לישב שבעה והם עטופים
בטליותיהם.
ולכם שכנינו וידידינו ,תודה על שעטפתם אותנו במאכל ובמשקה בחום ובאהבה.
מי ייתן ונזכה לגמול לכם בשמחותיכם.
רבקה רצהבי ,ימימה ארביב ,מיתקה גולוב ונגה קופר

גמ"ח השמחות -יוחאי וחגית לכיש
לקראת שמחת בר המצווה שלנו נעזרנו ,כמובן ,בגמ"ח השמחות המבורך הפועל ביישוב.
נתקבלנו בו בחיוך ,בסבלנות ובהשתתפות אמיתית בשמחתנו.
הוקדשו עבורנו זמן רב לפרטים ועצות מועילות וטובות על מנת שהשמחה שלנו תהיה מושלמת.
אנחנו מבקשים להודות למתנדבות המסורות בגמ"ח על תשומת הלב המיוחדת שניתנה לנו (ושניתנת לכל מי
שנצרך לשרותי הגמ"ח).
יחד עם זאת ,קשה היה להתעלם מהתנאים הקשים בהם פועל הגמ"ח .הצפיפות הרבה מעיקה ומקשה על
תפקוד קל וזורם יותר .קצת קשה לתת שירות אופטימאלי כשיש צורך לדלג מעל ארגזים ,שהמתנדבות אורזות
לבעלי השמחות הרבים ,המגיעים מכל רחבי הגוש.
נראה לנו נכון וראוי שהיישוב יתמוך במפעל חסד כה נרחב וחשוב ויקצה עבורו מבנה יותר מתאים.

קמחא דפסחא
י' מהדרום ,אלמנה  4 +ילדים ,זקוקה להשתלת שיניים שנפגעו ללא תקנה עקב נטילת תרופה הנלקחת
באופן קבוע.
הנ"ל מוכרת לנו היטב ובקשר עמנו מס' שנים.
תרומת ניתן להעביר לנדב שטרן – בית כנסת ותיק ,יעקב חיימסון – בית כנסת דרום.
תזכו למצוות!

הנכם מוזמנים להפנינג מתנפחים
לכבוד חופשת הפסח.
יהיו גם מוסיקה ומכונת סוכר.
הפעילות תתקיים ביום חמישי ח' בניסן ()2.4
בשעות 16:00-18:30
בגן השעשועים
בשכונת "גבעת העץ"

תשלום:
 ₪ 15לילד
 ₪ 50כרטיס משפחתי

למשתתפי "מועדון קוראים" – עקב המעבר לשעון קיץ – המפגש יתקיים בשעה .21:00

"מועדון קוראים"  -אלון-שבות
הפגישה הבאה של מועדון קוראים תתקיים אי"ה
במוצאי-שבת פר' "ויקרא" ג' ניסן תשס"ט ()28.3.09
בבית משפ' בן-נון אסתר ברחוב מגיני הגוש 62
בשעה .21:00
בפגישה נדון על ספרו של הסופר ההונגרי שאנדור מאראי

"הנרות בערו עד כלות"
להתראות,

נטע אורבך netaur@gmail.com 050-7399442 ,931113

תוצרת מקומית – יצירות של אמני גוש עציון
מקורי ומיוחד משלנו
יריד ענק של מתנות וחפצי אמנות במחירים מיוחדים לחג:
עבודות זכוכית ,ציורים ,קרמיקה ותכשיטים
הכל מקורי ומקומי – במכירה ישירה מהיצרן לצרכן
יתקיים ביום שני ,ה' בניסן תשס"ט ( )30.3.09בין השעות 16:00-19:00
במתנ"ס גוש עציון
ג'מבורי וקפלה לילדים יופעלו לילדים בחינם
וסרט למשפחה יוקרן בשעה  17:00בתשלום.
ספרו לשכנים ולכל החברים כי חבל להחמיץ.

בקשה לעזרה

משפחת מורלי 9933848

לאשה הקשורה ליישוב ,נגנב סכום כסף גדול שגורם לה למצוקה רבה.
היינו מעוניינים לחשוב יחד עם אנשים נוספים מהיישוב כיצד ניתן לעזור לה להתמודד עם המצב.
נודה למי שיתקשר אלינו.

הכנה לבניה  /לשיפוץ

הכנת דרישות לאדריכל  -בקרת תוכניות  -הכנת חוזה עם הקבלן
הכנת מפרט משלים  -השגת בעלי מקצוע  -הכנת תוכנית מטבח
טפול באישורי בניה  -הכנת לוח תשלומים...
 ...טיפים רבים לבניה.

זאב לבנוני 052-2606418 -

